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VOORWOORD
Na al die weken van lockdown waarin de culturele sector het zwaar te verduren heeft 

gehad, ben ik heel blij te kunnen aankondigen dat er deze zomer in Brussel concerten 

zullen plaatsvinden, net als theater voor jong en oud, entertainment op straat en in 

musea, filmvertoningen onder de sterrenhemel ... We beloven jullie een ambitieus 

programma, avontuurlijk en genereus, met respect voor de veiligheidsmaatregelen. In 

de wijken, in Laken en Neder-Over-Heembeek, in het centrum, op de esplanade van 

het Administratief centrum of in de Vaux-Hall, op een caféterras in happeningmodus 

of in het halfrond van het Groentheater … Het zal moeilijk kiezen worden uit het 

gevarieerde cultuuraanbod, maar eindelijk kunnen we er weer van genieten zoals het 

hoort, buitenskamers, in de openlucht, in een feestelijke en uitnodigende sfeer. 

Omdat we deze zomer meer dan ooit allemaal samen blijven, krijgen we de kans om 

onze Brusselse cultuurscène te (her)ontdekken, samen met al wie ervan leeft en ze 

doet leven, in al zijn facetten. De gezondheidscrisis was een zware tegenslag, maar ze 

heeft innovatie aangemoedigd, de creativiteit gestimuleerd en de solidariteit versterkt. 

Voor deze zeer speciale editie van HELLO SUMMER vond ik het erg belangrijk om onze 

culturele spelers in de schijnwerpers te zetten. Zij hebben moeilijke tijden gekend: deze 

zomer is van hen, en dit programma is aan hen opgedragen. Daarom hebben we de 

voorkeur gegeven aan samenwerkingsverbanden, allerlei soorten partnerschappen, … 

We hebben ook veel carte blanche gegeven. Verder vragen we speciale aandacht voor 

opkomend talent, dat leven brengt in onze stad. Je krijgt echt een unieke kans om de 

rijkdom en diversiteit van onze Brusselse artistieke scène te ontdekken, of je nu van 

hier bent of van verder komt.

Uiteraard wil ik de verschillende Stadsdiensten en de vzw Brussels Major Events 

bedanken: door toedoen van de gezondheidssituatie hebben zij in zeer korte tijd 

opmerkelijk werk geleverd. Het is dankzij hun inzet dat we nu een erg ambitieus 

programma kunnen voorleggen. Daarbij wil ik ook benadrukken dat we een zo 

duurzaam mogelijke aanpak voorstaan, veilig voor iedereen – en dan denken we vooral 

aan het vrouwelijk publiek. 

Het wordt een unieke zomer, beloofd! Ik wens iedereen een fijn cultuurbad.  

Delphine Houba, 
Schepen van Cultuur, 
Toerisme en Grote evenementen
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1.  HELLO SUMMER 2020,  
een heel bijzondere editie!

Het leven is onvoorspelbaar en kent zo zijn eigen beloop. Zo zijn we in 2020 opgeschud 
door een compleet nieuwe, totaal onverwachte situatie. 
In nauwelijks enkele weken stond de wereld op zijn kop. We zijn allemaal gedwongen 
om onze manier van werken en de organisatie van ons privé- en professionele leven 
te herzien. De cultuursector heeft een hoge prijs betaald.

Onze hoofdstad is echter een stad in constante evolutie, bruisend van nieuwe 
initiatieven, levendig. Een stad in beweging!

De Stad Brussel heeft dan ook besloten om niet bij de pakken te blijven zitten:  
zij ziet in deze moeilijke situatie een nieuwe kans om haar zomeractiviteiten opnieuw 
uit te vinden.

De opzet is duidelijk: de spelers uit de evenementensector ondersteunen en 
tegelijkertijd het imago van onze prachtige hoofdstad opblinken. We willen de 
Brusselaars en andere bezoekers laten genieten van de geneugten van de zomer 
door het talent in te zetten van onze artiesten en technici, onze verenigingen, onze 
handelaars en de inwoners zelf.

Van 3 juli tot 30 augustus maken we plaats voor cultuur en vele 
andere evenementen.

Op verschillende locaties bieden we een brede waaier van activiteiten voor een 
gevarieerd publiek, met een kwalitatief programma dat deugd zal doen, voor onszelf 
en voor anderen. Alles vindt plaats onder de kleurrijke vlag van Hello Summer, dat 
deze zomer alle activiteiten groepeert die de stad Brussel met veel zorg voor haar 
inwoners heeft uitgewerkt.

In het licht van de gezondheidssituatie, die nog steeds onzeker is, zullen alle nodige
maatregelen worden genomen om de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers 
te garanderen.

2.  MOOIE SAMENWERKINGEN
Sinds enkele jaren tracht de Stad Brussel haar evenementen dynamischer te maken 
door vooral samen te werken met verenigingen, kunstenaarscollectieven, andere 
vzw’s die actief zijn in de betrokken sectoren, buurtbewoners, enz. 

Dat zal deze zomer zeker het geval zijn. Het initiatief heeft tot doel extra steun te 
verlenen aan de culturele sector, die zeer zwaar getroffenen is door de stopzetting 
van de activiteiten als gevolg van de huidige gezondheidssituatie.

Zo slaan de dienst Cultuur van de Stad Brussel en Brussels Major Events de handen 
in elkaar om de programmering en de communicatie van verschillende evenementen 
creatiever en efficiënter aan te pakken.

Fifty Session speelt ook een rol in deze aanpak en biedt op donderdag een muzikaal 
programma aan in de Vaux-Hall. Het label laat het publiek in alle intimiteit proeven 
van de festivals die deze zomer niet kunnen doorgaan. 

In dezelfde geest vinden er muzikale evenementen plaats op de esplanade van 
het Administratief centrum, achter de Congreskolom. Er zijn verschillende samen-
werkingen tot stand gekomen met een aantal grote namen uit de sector, waaronder 
festivals en collectieven van het uitgaansleven. 

De capaciteit wordt beperkt en reservatie is noodzakelijk. 

Ook buurtverenigingen werken nauw samen met de organisatoren om het programma 
te versterken. Zij benutten hun ervaring op het terrein om de bewoners een stralende 
zomer «op maat» te kunnen aanbieden.

Ook aan sportactiviteiten is er geen gebrek: verschillende instanties die actief zijn in 
de hoofdstad werden aangesproken om hun expertise en kennis te delen.

De sanitaire maatregels worden in acht genomen tijdens alle activiteiten. 
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3. EEN KWALITEITSPROGRAMMA 
met een waaier aan activiteiten 
verspreid over de stad! 
Twee maanden lang besteedt de Stad Brussel speciale aandacht aan haar inwoners, 
handelaars, kunstenaars en hun technici en de verenigingenwereld door hen te onder-
steunen nu de economie langzaam maar zeker heropleeft in deze bijzondere zomer.

Overal in de stad worden activiteiten opgezet om Brusselaars van alle leeftijden te 
bereiken: verschillende karakteristieke maar ook minder bekende wijken en locaties 
zullen het toneel zijn van een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand programma dat 
het niet-discriminerende karakter van de hoofdstad, haar diversiteit en openheid 
weerspiegelt.

3.1 
VAUX-HALL SUMMER
Van vrijdag 03.07 tot zondag 23.08.2020

Dit recreatieoord in de openlucht uit 1913 is omringd door een overdekte galerij 
met een rotonde, gebouwd in een voor België unieke hekwerkstructuur in Lodewijk 
XVI-stijl. De naam is overgenomen uit het Engels en verwijst naar een landhuis bij 
Londen uit de 13e eeuw, waar toen een zekere Falke de Bréauté woonde. In de loop 
van de tijd veranderde de benaming van «Falke’s Hall» in «Fox Hall» en vervolgens 
«Vaux-Hall». Deze plek in het Warandepark, heel bijzonder maar weinig bekend, 
stond er lang verlaten bij maar werd gedurende vier jaar minutieus gerestaureerd 
door de Stad Brussel om het in zijn oorspronkelijke functie te herstellen. Sinds 2017 
zijn de werken voltooid en wordt er in de zomerweekends een cultureel en ge-
zinsvriendelijk programma aangeboden onder de naam Vaux-Hall Summer.

In 2020 zal het zomerprogramma uitzonderlijk Guignolet in het Park en Fifty Sum-
mer Sessions omvatten, allemaal in de kleuren van Hello Summer, dat dit jaar alle 
zomeractiviteiten in Brussel onder zijn naam verenigt.

Kunst in de openlucht op een magische plek.

www.vauxhallsummer.brussels

Van donderdag tot en met zondag vormt deze prachtige plek het decor van een rijk 
en gevarieerd programma. Er is voor elk wat wils. 

Alle activiteiten zijn gratis, maar reserveren is vereist : 

https://shop.agenda.brussels/nl/expo/init/2868

In Vaux-Hall Summer kun je 
iets eten en verder genieten 
van …  

Guignolet dans le parc 

gratis
Van vrijdag tot zondag, 
om 13.00 uur en 15.30 uur 
(duur: 30 minuten).

Dit jaar stelt Guignolet zijn poppenkast 
bij wijze van uitzondering op in het prach-
tige decor van de Vaux-Hall voor een speel-
seizoen in de openlucht, aangeboden 
door de Stad Brussel. 
De Koninklijke Theatergroep Les Cœurs 
de Bois brengt de klassiekers van het  
poppentheater opnieuw tot leven, tot 
grote vreugde van klein en groot.

De houten poppen worden van a tot 
z vervaardigd in de Brusselse ateliers. 
Het initiatief geeft zo ook blijk van een 
bereidheid om de lokale knowhow te 
benutten door kunst en vakmanschap 
samen te brengen. 

www.guignolet.brussels

Een beetje zomer
gratis

Elke vrijdag, van 03.07 tot 21.08, 
van 18.30 tot 23.00 uur.

Op de historische site van de Vaux-
Hall is een muziekterras geïnstalleerd 
in samenwerking met vzw Un peu. Een 
onuitgegeven programma combineert de 
twee belangrijkste muzikale paradigma’s: 
oude/klassieke muziek en die van de 
wereld van jazz, rock en metal pop. Een 
setting met vijf gouden bloembladen en 
heldere video’s creëert een betoverende 
ruimte waar de bezoeker geniet van 
«livemuziek in een livingsfeertje».

Concerten van de
Muziekkapel Koningin
Elisabeth
gratis

Elke zaterdag, van 04.07 tot 
22.08, van 17.00 tot 18.00 uur.

Het publiek woont recitals bij van  
de beste solisten van de Muziekkapel  
Koningin Elisabeth in de magische  
setting van de Vaux-Hall. Sinds 1939 
wordt in deze prestigieuze instelling jong 
talent opgeleid. Het is een centrum van 
uitmuntendheid met een internationale 
reputatie waar de muzikale elite van 
morgen wordt begeleid in de disciplines 
piano, viool, cello, altviool, kamermuziek 
en zang. 

Nosotros Tango
gratis

Zaterdag 11, 25.07 en 08.08, 
van 18.30 tot 21.30 uur.

Deze zomer nodigt de Stad Brussel be-
zoekers uit om een stukje geschiedenis  
te herbeleven en de sfeer van Buenos 
Aires op te snuiven in het hart van het 
Warandepark. Waan je even in een ander 
continent na al die maanden van afzon-
dering. Wie zegt dat Tango en social dis-
tancing niet samengaan? In de loop van 
de geschiedenis waren de Argentijnen 
vaak genoodzaakt om de tango alleen 
te beoefenen, tussen mannen, tussen 
vrouwen ... 

Deze sensuele dans bij uitstek kun je wel 
degelijk zonder partner uitvoeren. We 
krijgen een mooie collectieve creatie te 
zien, en aan het einde van de avond kun-
nen ervaren dansers zich met hun partner 
op de dansvloer van de Vaux-Hall wagen. 
Laat je betoveren door de meeslepende 
muziek van de bandoneon, meesterlijk 
uitgevoerd door het trío TANGO 02. 
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Easy summer swing
gratis

Op 18.07, 15 en 22.08,  
van 18.30 tot 21.30 uur.

De bijzondere wereld van de roaring 
twenties kan op steeds meer aanhang 
rekenen, net als de passie voor swing en 
vintage dansen uit de jaren ’20 tot ’40 
van de vorige eeuw. Easy Swing verzorgt 
initiatielessen in dynamische solodansen 
zoals de charleston, jazz roots en lindy 
hop. Er is een live-band aanwezig!

Vaux-Hall Latin Summer 

gratis
Op 04.07 en 01.08, 
van 18.30 tot 21.30 uur.

Expresion Latina Dance Company, een 
van de bekendste Latijns-Amerikaanse 
dansscholen, nodigt liefhebbers van 
salsa en bachata uit in het weelderige 
decor van de Vaux-Hall. Sinds enkele 
jaren organiseren de gediplomeerde 
leerkrachten er initiaties en dansavonden 
in het kader van de grote evenementen 
van de Stad Brussel.

Cinema
gratis

Elke zaterdag, 
van 22.00 tot 23.00 uur 

Brussels Short Film  
Festival

> Kortfilms
* Op 4, 11, 18 en 25.07

Al drieëntwintig jaar lang is de vzw Un 
Soir... Un Grain actief als promotor van 
kortfilms en organisator van het Brus-
sels Short Film Festival. Deze kortfilms 

gaan allemaal dezelfde uitdaging aan: 
ze hebben maximaal dertig minuten om 
mensen te overtuigen, te ontroeren, te 
laten lachen ... Het programma van deze 
zomervoorstellingen leest als een uitno-
diging om een reis rond de wereld van de 
cinema te maken in het prachtige decor 
van de Vaux Hall.

4 voorstellingen en 4 thema’s onder een 
zomerse sterrenhemel. Want de zomer 
zal ongetwijfeld sho... rt zijn!

L’Heure d’été
> langspeelfilms
* Op 1, 8, 15 en 22.08

Cinema Galeries neemt ons dit jaar mee 
naar Berlijn om het rijke aanbod van de 
Duitse cinema voor en na de val van de 
Muur te (her)ontdekken. In 2020 vieren 
we de dertigste verjaardag van de here-
niging van Duitsland. Berlijn is een stad 
in het hart van de Europese geschiedenis 
van de 20e eeuw: een lichtend sym-
bool van de kracht en de geschiedenis 
van Duitsland, een moderne en kosmo-
politische metropool centraal in de Eu-
ropese Unie, een trekpleister met veel 
uitstekende restaurants, trendy bars en 
onvermoeibare nachtclubs. 

De Duitse hoofdstad heeft ook steral-
lures, en L’Heure d’été Berlijn bewijst dit.

In samenwerking met de Stad Brussel,  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Nationale Loterij en het Goethe-Instituut 
Brussel. 

Yoga initiatie
gratis

Elke zondag, 
van 10.30 tot 11.30 uur

Elke zondagochtend worden er yoga-ini-
tiaties gegeven – een unieke ervaring op 
deze bijzondere plek.

*   5, 12, 19 en 26.07:  
initiaties voor volwassenen

*   2, 9, 16 en 23.08:  
initiaties voor ouders  
en kinderen 

Aan de deelnemers wordt gevraagd om 
hun eigen materiaal mee te brengen 
(matje, handdoek). Er zijn ook matjes 
beschikbaar ter plaatse.

Rustige zondagbrunch
Elke zondag 
van 11.30 tot 16.00 uur

Voor zijn brunches kiest l’Entrepote 
kwaliteitsproducten die het milieu res-
pecteren. Alle gerechten en bijgerechten 
zijn «huisgemaakt» en worden op smaak 
gebracht met kruiden uit hun stedelijke 
moestuin. Gegarandeerd lekker! 

 Vaux-Hall Summer Games 

gratis
Elke zondag van 05.07 tot 
23.08, van 17.00 tot 20.00 uur.

Dit initiatief van de Dienst Cultuur van de 
Stad Brussel wordt gecoördineerd door 
Ludiris vzw, en niet voor het eerst.  
 
De animatieteams en partners van het 
Brussels Games Festival keren deze 
zomer immers terug naar de Vaux-Hall 
om er een grote speeltuin van te maken. 
Elke zondagmiddag kun je er met fa-
milie of vrienden kennismaken met de 
diversiteit van de huidige spelproductie: 
ambient games of party games, strate-
gie- en managementspellen, werelds-
pellen, rollenspellen, aangepaste spellen, 
buitenspellen ... en niet te vergeten het 
vermaarde Mölkky, het Finse kegelspel 
dat tactisch, gezellig en vooral zeer vers-
lavend is. Spel en plezier voor iedereen, 
voor elke leeftijd. Om samen van te ge-
nieten. Om gezondheidsredenen mogen 

alleen mensen die in groepsverband 
komen, aan dezelfde speltafel zitten.

De Baby Corner
Tijdens de laatste editie van Winterpret 
werd de Baby Corner op het De Brouc-
kère-plein druk bezocht door jonge ge-
zinnen. Het succes toonde aan dat er een 
reële behoefte was aan zo’n inrichting.

Dat is de reden waarom de Stad Brus-
sel, met inachtneming van de geldende 
gezondheidsregels, ook nu weer uitpakt 
met het initiatief en in de Vaux-Hall een 
plek aanbiedt om baby’s te verschonen 
en hun flesje of maaltijd in alle rust op te 
warmen.

De Baby Corner is open van  
3 juli tot 23 augustus, tijdens  
de openingsdagen en -uren  
van de Vaux-Hall.
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3.2 
DE MUZIEK VAN 
HELLO SUMMER 
In deze uitzonderlijke zomer moesten  
de festivals en al hun bezielers (artiesten,  
organisatoren, programmamakers, tech-
nici, ...) hun activiteiten noodgedwongen 
afgelasten. 

Met intieme formules die de geldende 
gezondheidsvoorschriften respecteren, 
wil de Stad Brussel de culturele en eve-
nementensector in de kijker plaatsen.
 

Fifty Summer Sessions
in Vaux-Hall
gratis, reserveren  
verplicht 

Elke donderdag  
van 09.07 tot 20.08 

Vanuit die optiek werd Fifty Session 
aangesteld voor de programmering van 
de muziekoptredens die op donderdag in 
de Vaux-Hall plaatsvinden. Het label staat 
erom bekend zeer verzorgde concerten 
te organiseren. 

Sinds vier jaar spelen een Belgische en 
een opkomende internationale artiest 
één keer per maand in Brussel voor een 
publiek van muziekliefhebbers en profes-
sionals. Alle muziekgenres komen aanbod 
– alle smaken, kleuren, culturen ... Met de 
steun van een groot aantal dynamische 
mediapartners (Focus Vif & Knack Focus, 
Pure, La Libre Belgique, BRUZZ, Tarmac, 
...) krijgen deze talenten de nodige zicht-
baarheid en een podium waar ze ervaring 
kunnen opdoen. Zo’n moment is vaak het 
begin van een grote carrière.

Daarom bieden we van 9 juli tot 20 au-
gustus een aangepaste versie van het 
concept aan in de Vaux-Hall: Fifty Sum-
mer Sessions voert talenten op die deze 
zomer normaal tijdens een festival zou-

den optreden. Zo ondersteunen we de 
artiesten niet alleen, maar geven we het 
publiek een idee van de afgelaste zome-
revenementen.

09.07 : COULEUR CAFÉ
16.07 : DOUR
23.07 : PARADISE CITY
30.07 : LES ARDENTES 
06.08 : KIOSK RADIO
13.08 : HORST
20.08 :  BRUSSELS SUMMER 

FESTIVAL

Om de sanitaire maatregelen te kunnen 
respecteren, zullen twee Belgische artiesten 
en een Belgische dj elke donderdagavond 
optreden voor een klein publiek van 117 
bevoorrechten in de prachtige setting 
van de Vaux-Hall. Deze muzikale momenten 
zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, 
maar gelet op het beperkt aantal plaatsen 
is reserveren verplicht, net als voor alle
activiteiten die in de Vaux-Hall plaatsvinden.

Een liveoptreden bijwonen zal deze 
zomer niet voor iedereen weggelegd 
zijn. Daarom vragen de organisatoren nu 
reeds aan de gelukkigen die een ticket 
kunnen bemachtigen om hun kans niet 
onbenut te laten en naar het gekozen 
concert te gaan! Op die manier steunen 
ze de artiesten en ontnemen ze andere 
mensen deze kans niet.

Administratief centrum
Congreskolom
gratis, reserveren  
verplicht

Van 06 tot 30.08,  
van donderdag tot zondag.

Naast de concerten die Fifty Summer 
Sessions in de Vaux-Hall organiseert, 
zal de Stad Brussel het muzikale aanbod 
in het kader van Hello Summer nog verder 
uitbreiden, steeds op basis van een  

intieme formule. Daarmee hoopt ze extra 
ruimte voor expressie en zichtbaarheid 
te bieden aan culturele spelers die ge-
troffen zijn door de gezondheidscrisis, in 
het bijzonder aan Belgische en Brusselse 
artiesten.

In de maand augustus, van donderdag 
tot en met zondag, is er een gevarieerd 
programma gepland op de esplanade 
van het Administratieve centrum, achter 
de Congreskolom.
Enkele collectieven en festivals van de 
hoofdstad presenteren verschillende 
muziekgenres, gaande van jazz tot rock, 
hiphop en electro, die de rijke culturele 
diversiteit van Brussel weerspiegelen.  

3.3 
EEN SPORTIEVE ZOMER 
In het zomerprogramma 2020 van de 
Stad Brussel mocht sport natuurlijk niet 
ontbreken!

In het kader van Hello Summer worden 
in juli en augustus heel wat gratis acti-
viteiten en initiaties aangeboden. Daar-
mee willen we het beoefenen van sport 
in de stad promoten. 

In de Vaux-Hall zullen van 3 juli tot 23 
augustus op zondagochtend yoga-initia-
ties worden gegeven, in juli voor volwas-
senen en in augustus voor ouders en hun 
kinderen.

Op verschillende plaatsen in de stad 
worden pingpongtafels opgesteld. 
Elke zondag van 12 juli tot 30 augustus 
vinden er in samenwerking met de clubs 
van de stad Brussel initiaties plaats voor 
verschillende sporten, op basis van een 
rondreizende formule. 
Deze clubs zijn in augustus ook actief 
in de wijk Versailles en Modelwijk en op 
Ambiorixsquare. Er zullen multisport-
terreinen met straatmeubilair worden 
ingericht: pingpongtafels, Mölkky- en 
kubbvelden, petanquebanen, badmin-
tonterreinen, enz., vrij toegankelijk voor 
iedereen.

3.4 
CULTURELE 
ACTIVITEITEN 
IN DE MUSEA
Om de Brusselse artistieke sector verder 
te blijven ondersteunen, geeft de Stad 
Brussel de musea de mogelijkheid om de 
hele zomer lang onderdak te bieden aan 
levende kunsten. De Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België, het 
Museum van de Stad Brussel en het Rio-
lenmuseum bieden een hele rits artistieke 
activiteiten en evenementen aan: ve-
rhalen, workshops, concerten, theater, ... 

3.5 
DE BOULEVARDS 
VAN HET CENTRUM 
STRALEN
In juli en augustus staat far niente centraal 
in de mooie omgeving van het uitgestrekte 
voetgangersgebied tussen het De Brouc-
kère- en Fontainasplein. Getalenteerde 
kunstenaars zullen postvatten langs deze 
as met zijn aantrekkelijke winkels, het 
kloppend hart van de hoofdstad. Je kunt 
er heerlijk flaneren en ondertussen ge-
nieten van muziek, hedendaags circus, 
dans, poëzie ... een kleurrijk aanbod om 
de Brusselse zomer op te fleuren. 

3.6 
ENJOY THE CITY !
Van 15.07 tot 22.08, 
van woensdag tot zaterdag, 
van 14 tot 18 u. en van 18 tot 
22 u. afhankelijk van de buurt. 

De Stad Brussel wil de bedrijven die 
zwaar getroffen zijn tijdens de lockdown 
ondersteunen, met inachtneming van de 
regels voor hygiëne en sociale afstand.  
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Er zijn activiteiten gepland in verschillende 
grote aders en winkelgebieden van de 
stad. Voor juli en augustus werd een spe-
ciaal programma uitgewerkt, een slimme 
mix van rondtrekkende artiesten, stuk 
voor stuk origineel. 

Wil je door de oude straatjes van het 
stadscentrum slenteren, genieten van de 
zomerse warmte, een terrasje meepikken 
en de mooie winkels van onze stad (her)
ontdekken? Ga je gang – Enjoy the city!

3.7 
HELLO SUMMER ZOEKT 
DE WIJKEN WEER OP  
Sinds enkele jaren is bewoonbaarheid 
een belangrijk thema voor de Stad Brus-
sel. De Stad maakt er een erezaak van 
om haar inwoners samen te brengen voor 
feestelijke momenten in hun eigen wijk.
Hoewel we nu een heel aparte zomer 
beleven, werd het idee niet losgelaten! 
Alles gebeurt dan ook in overeenstemming 
met de geldende hygiënevoorschriften. 

Daarom worden er gratis, en in openlucht, 
evenementen voor het grote publiek ge-
organiseerd: in Neder-Over-Heembeek 
(Versailles, van donderdag 6 tot zondag 
9 augustus, Laken (Modelwijk, van don-
derdag 13 tot zondag 16 augustus) en 
Ambiorix (Square, van donderdag 20 tot 
zondag 23 augustus).
De verschillende Stadsdiensten en Brus-
sels Major Events vzw werken samen met 
tal van lokale operatoren om de bewoners 
te laten genieten van de zomer in hun stad.

Het programma voor elke locatie is in 
samenwerking met hen ontwikkeld. 
De vele mogelijkheden die reeds zijn 
bedacht worden ondersteund en verder 
uitgebreid, of het nu gaat om culturele, 
sociale of sportieve activiteiten.

Het doel is dus om lokale initiatieven van 
verenigingen, artiesten, jeugdcentra en 
-huizen, sportclubs, enz. te versterken 
door expertise en technische en logistieke 
middelen ter beschikking te stellen. 

3.8 
MUSEUMPLEIN
Het project van Detours Cyphers staat 
garant voor momenten van gezelligheid 
waarbij het publiek een actieve rol op zich 
neemt. De deelnemende dansers bena-
drukken de kwaliteiten van elke persoon 
en nodigen het publiek uit om mee te 
doen, enkele danspassen te wagen en te 
proeven van de stedelijke cultuur. Unieke 
uitvoeringen op het Museumplein, een 
kruisbestuiving tussen verschillende 
kunstvormen. 

3.9 
BRUSSELS MEETS 
EUROPE, FILMVER- 
TONINGEN IN DE 
OPENLUCHT IN HET 
LEOPOLDPARK
Op woensdagen in de zomer, 
data nog te bevestigen

Brussels Meets Europe is een gezellig 
filmevenement waarmee we de gebrui-
kers van de Europese wijk en de inwo-
ners van Brussel willen samenbrengen 
– een hele uitdaging! Dit is meer dan een 
openluchtbioscoop. Met warme, huise-
lijke voorstellingen willen we ontmoe-
tingen en culturele uitwisselingen aan-
moedigen. Eén film op drie gigantische 
tv-schermen, elk met ondertitels in ver-
schillende Europese talen.

Een initiatief van de vzw eQuama.

4. DE STAD NEEMT ACTIE 
De Stad Brussel zet zich duidelijk in voor duurzaamheid, een zaak die haar bijzonder 
na aan het hart ligt.

Brussels Major Events werkt daarom al enkele jaren aan de verduurzaming van de 
evenementen die het organiseert.

Geleidelijk zijn er al verschillende maatregelen genomen zoals de installatie van 
droge toiletten of een babyhoek (ook aanwezig in Vaux-Hall van 3 juli tot 23 augustus), 
het gebruik van herbruikbare bekers (al tien jaar geleden mee begonnen!) en verbe-
terde toegankelijkheid van de sites voor mensen met een beperkte mobiliteit. 

Daarnaast worden er dit jaar drinkwaterfonteinen geïnstalleerd en wordt er een  
selectief sorteersysteem geïmplementeerd op de locaties van de verschillende  
evenementen.

Daarnaast is er een duurzaamheidsfunctionaris aangesteld om dit onderwerp 
het hele jaar door grondig te bestuderen en alle mogelijkheden te onderzoeken. 

Daarenboven is de Stad Brussel ook trots om, in het kader van duurzaamheid, 
samen te werken met Plan International, een organisatie die pleit voor de gelijkheid 
van meisjes en de rechten van het kind in meer dan zeventig landen over de hele 
wereld. Als onderdeel van de actie «Safer City» heeft Plan International een digitaal 
platform gecreëerd waarmee jongeren, en meisjes in het bijzonder, de plaatsen kun-
nen delen waar ze zich veilig of onveilig voelen. De Brusselse straten zijn immers van 
iedereen, en burgerparticipatie maakt het mogelijk om blijvende veranderingen door 
te voeren. 
Hello Summer ondersteunt deze campagne door bezoekers te wijzen op het probleem 
van het lastigvallen op straat met behulp van borden op de verschillende locaties 
waar de bijeenkomsten plaatsvinden.

Tijdens de evenementen waakt een team erover dat de beslissingen worden nageleefd, 
hetgeen de Stad en de organisator de kans biedt om ter plaatse te kunnen nagaan 
wat werkt en wat er moet worden verbeterd.
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PERSCONTACTEN
Stad Brussel

Kabinet van de Schepen van Cultuur, 
Toerisme en Grote Evenementen

Jérémie Sanem 
jeremie.sanem@brucity.be  

+32 (0)490 14 07 90 
(tot 12 juli)

Grégory Escouflaire 
gregory.escouflaire@brucity.be  

+32 (0)485 94 06 58 
(vanaf 13 juli)

Kabinet van de Burgemeester

Maïté Van Rampelbergh 
maite.vanrampelbergh@brucity.be

+32 (0)498 48 37 13

Organisator
Brussels Major Events vzw

Marina Bresciani 
Communication Advisor 
m.bresciani@bmeo.be 

+32 (0)478 22 61 59


